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 دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شهید بهشتی که در 

تاسیس شده  1388بهمن سال 

است، یکی از دانشگاه های 

دولتی ایران است که در منطقه 

هکتار واقع  60اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 

 10دانشکده،  19شاختمان اصلی،  47شده است. دانشگاه مشتمل بر 

 77717دانشگاه دارای . این مرکز تحقیقاتی می باشد 9پژوهشکده و 

دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصیل  43334دانشجو می باشد و تاکنون 

 شده اند.

 

دانشکده علوم شيمي و 

 نفت

دانشکده علوم در  یمیگروه ش

دانشجو در مقطع  رشیخود را با پذ تیفعال 1341-42 یلیسال تحص

 یبهشت دیدانشگاه شه یمیمحض آغاز کرد. گروه ش یمیرشته ش یکارشناس

 یها نهیدر زم یو پژوهش یآموزش مرمست تیاز پنج دهه فعال شیبا ب

 استیو ر افتیارتقاء  یمیبه دانشکده ش 1391در آذر ماه  ،یمیمختلف ش

قرار گرفت و  مریپل یمیش اریدانش دیدکتر محمد رضا نب یآن بر عهده آقا



 

 رییو نفت تغ یمیدانشکده به دانشکده علوم ش نینام ا زین 1395در سال 

 ینیحس دیس دیسع دیدکتر س یآقا 1395از تابستان  نی. همچنافتی

. بر عهده گرفتند رادانشکده  نیا استیر هیتجز یمیش اریدانش یداوران

 یو نفت دانشگاه شهید بهشتی شامل پنج گروه آموزش یمیعلوم ش دانشکده

 یمیها، ش ندهیو آال هیتجز یمیو مواد، ش مریپل یمیو نفت، ش یشیمی آل

دانشکده  نیمی باشد. ا ستیو کاتال یمعدن یمیو ش یو محاسبات کیزیف

 شیدر دو گرا یمیش یدر مقطع کارشناس یکنکور سراسر قیساالنه از طر

ارشد در هشت  یمحض، در مقطع کارشناس یمیو ش یکاربرد یمیش

 یمیش ،یمعدن یمیش ه،یتجز یمیش ،یآل یمیش ک،یزیف یمیش شیگرا

 یدر مقطع دکتر ستیو کاتال ییدارو یمیش مر،یپل یمیش ،یکاربرد

 ک،یزیف یمیش ه،یتجز یمیش ،یآل یمیش شیدر پنج گرا زین یتخصص

.دینما یم بدانشجو جذ مریپل یمیو ش یمعدن یمیش  

  

شيمي و نفت ومعل هنشکددا نشجوييدا -علمي نجمنا  

 

در میان دانشجویان و نیز در حمایت از  انجمن به منظور تقویت نشاط علمی

شجویان در  شارکت دان فعالیت های جمعی و فردی پژوهشی و راهنمایی و م

 تاسیس شد. 1390جهت بالندگی علمی و فرهنگی رشته شیمی، در سال 

شروع به فعالیت کرد.  1396از آبان ماه  97-96انجمن علمی  سمی  بطور ر

همایش های علمی، بازدید های علمی این انجمن با برگزاری سممممینار ها و 



 

شریه علمی تخصصی کیمیاگر، ترجمه  صنعتی ، چاپ ن شجویان از مراکز  دان

کتاب و فعالیت های علمی و فرهنگی دیگر سمممعی در تحقق بخشمممیدن به 

 اهداف خود دارد.

 

:79-96اعضای انجمن علمی شیمی بهشتی سال   

روه عضو هیئت علمی گاستاد مشاور: جناب آقای دکتر محسن گلبن حقیقی 

 شیمی معدنی

 شهابفر، اسما پورمهدی، زهرا محمدزاده، شیما :خانم ها اعضا مرکزی انجمن

 سپیده پارساپور، نسترن فرهند، رقیه همتی

 



 

ر آورده در زی 97-96لیت های انجمن در سال اینفوگرافی از خالصه فعا

 شده است:

 



 

 اعضا برگزار کننده مسابقه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زهرا محمدزاده

و نايب دبير انجمن  مدير اجرايي مسابقه  

پورمهدياسما   

 دبير انجمن علمي

 شیما شهابفر

 عضو شورای مرکزی انجمن

 

 سپیده پارسا پور

 عضو شورای مرکزی انجمن



 

قهمساب خچهيتار  

 

 "رشممد بلور"تحت عنوان  یمختلف یهر سمماله رقابت ها اینقاط دن یدر اقصمم

کل   م ند:  رد،یگ یشممم قاد رشممممد بلور انجمن ب"مان  یالملل نیمسمممماب

شگاه " ،"یستالوگرافیکر شد بلور دان سابقاد ر سینم سکان سون-وی ، "مدی

که هر  گریموارد د یاریو بس" کانادا یمیرشد بلور انجمن ش یمسابقاد ملّ"

ستقبال ز ست.  یادیساله با ا ش"همراه ا سابقه  نیاول "بلور رد اَبَچالش ر م

     است. رانیا زیتحت عنوان رشد بلور در کشور عز

  

مسابقه تي  اهداف و اهم  

شته باشند. برا یتوانند شکل، رنگ و خواص منحصر به فرد یبلور ها م  یدا

ساز ستفاده م یندیمواد، از فرآ یخالص  شود که ماده  یبه نام تبلور مجدد ا

سب حل م کیجامد در  صورد  یحالل منا شده ب سپس مواد حل  شود و 

شرا یشکل و خالص تر رسوب م یبلور یجامد ها  طیدهند. با توجه به نوع 

 کیبصورد  ایبلور کوچک و  یادیممکن است مواد بصورد تعداد ز ،یانتخاب

شک سابقه ایشوند. ا لیتک بلور بزرگ ت سرگرم ین م ست که در کنار   ،یا

مجدد  یریاز جمله بلور گ یشگاهیمختلف آزما یها کیرا با تکن انیدانشجو

شنا م شد تک بلور آ سابقه با هدف رو نیکند. ا یو ر  یبا چالش ها ییارویم

 یریبلورگ یبلور ها و آشممنا کردن شممرکت کنندگان با روشممها یبایز یایدن

 .شودیبرگزار  م



 

 روند برگزاري مسابقه

در جلسممه بعد از موافقت با ایده اولیه برگزاری مسممابقه چالش رشممد ابر بلور 

، خانم ها زهرا 96آبان ماه  24 اد مشممماور انجمن در تاری اعضممما و اسمممت

 محمدزاده و اسما پورمهدی مسئولیت برگزاری مسابقه را برعهده گرفتند. 

در ابتدا ماده شممیمیایی مناسممب برای اسممتفاده در مسممابقه با در نظر گرفتن 

سب و...، معیار هایی از جمله رنگ بلور ماده، اندازه بلور های  ماده، قیمت منا

 بعد از انجام تحقیق و جستجو انتخاب شد.

مدیر  در مرحله بعد آیین نامه مسابقه توسط

اجرایی، خانم محمدزاده، نگاشمممته شمممد و 

سخه اولیه بعد از چندین بار بازبینی توسط  ن

صالح و نهایی  شاور انجمن ا ستاد م ضا و ا اع

 شد.

پوسممتر و بنر مسممابقه در دانشممگاه شممهید 

بهشتی در دانشکده های علوم شیمی و نفت، 

ضی و  سی، فیزیک، ریا شنا زمین 

علوم کامپیوتر، بهداشمممت، گیاهان 

شجویان،  سلف دان دارویی و نیز در 

میدان اصلی دانشگاه و... نصب شد. 

درکنار این اطالع رسمممانی میدانی، 

پوسمممتر مسمممابقه به همراه آدر  



 

قه در کانال های تلگرامی کانال تلگرامی مسمممابقه و سمممایت مبت نام مسممماب

متعددی از جمله کانال های زیر قرار داده شد.کانال های تلگرامی رویدادهای 

شهید  شگاه  شتی، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دان سانه به شجویی، ر دان

بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه 

شممیمی، انجمن شممیمی ایران، کانال های تهران، اتحادیه انجمن های علمی 

 گانه شیمی و.... 17متعدد علمی شیمی و گروه های رسمی 

و به مدیریت  abar_boolor@کانال تلگرامی رسمممی مسممابقه به آدر  

شهابفر در تاری  شیما  شد. در  14 خانم ها زهرا محمّدزاده و  سفند ایجاد  ا

ن کانال عالوه بر بهره بردن این کانال شرکت کنندگان و سایر بازدید کنندگا

سابقه و  از مطالب علمی پیرامون بلور و روش های بلور گیری، از آیین نامه م

آخرین خبر های برگزاری مسممابقه مطلع میشممدند. در قسمممت اطالعاد این 

نال آدر  حسمممماب  کا

تلگرامی شممخصممی مدیر 

قه، خانم  اجرایی مسممماب

محمدزاده، قرار داده شد 

گان  ند کت کن تا شمممر

نند سواالد و ابهاماد بتوا

خود را در مورد مسممابقه 

 رفع کنند.

نال تلگرامی  کا عالوه بر 

سایت سابقه، در  شجویان   www.cheminfinty.com م )با مدیریت دان



 

سابقه  ستر و آیین نامه م شتی( نیز پو شهید به شگاه  شیمی و نفت دان علوم 

 قرار گرفت و مبت نام شرکن کنندگان از این طریق صورد پذیرفت.

شممرکت کنندگان بصممورد  97فروردین ماه  22تا  96اسممفند  14از تاری  

فروردین ماه بسمممته هایی، محتوی  24و  23اینترنتی مبت نام کردند و در 

سابقه و  شور م گرم  100یک عدد برو

یه، بصمممورد  یایی اول یب شمممیم ترک

حضوری و نیز از طریق پست به دست 

 شرکت کنندگان مسابقه رسید.

 24روردین ممماه تمما ف 23از تمماری  

اردیبهشت ماه شرکت کنندگان بلور های خود را شکل دادند و نیز متقاضیان 

شرکت در بخش عکاسی مسابقه همانطور که در آیین نامه مسابقه شرح داده 

یت  حل بلور گیری خود در سمممما یا مرا هایی از بلور و  شممممده، عکس 

www.cheminfinty.com .بارگذاری کردند 

ساتید  25در تاری   سط ا شرکت کنندگان تو سالی  شت بلور های ار اردیبه

گروه شمیمی معدنی و عکس های ارسمالی توسمط سمرپرسمت تیم عکاسمان 

بهشتی داوری شد. همزمان پوستر اختتامیه مسابقه چاپ و بصورد میدانی 

و نیز در کانال های تلگرامی و سممایت، بطوری که پیشممتر شممرح داده شممد، 

 اطالع رسانی انجام شد.



 

همانطور که در آیین نامه و پوسمممتر مسمممابقه نیز 

شده بود، در تاری   شت ماه، قبل  25آورده  اردیبه

از مراسم اختتامیه، کارگاه رشد تک بلور با تدریس 

دکتر بهروز نوتاش، عضممو هیئت علمی دانشممکده 

علوم شممیمی و نفت دانشممگاه شممهید بهشممتی، به 

واهی ساعت برگزار و به شرکت کنندگان گ 2مدد 

شمممرکت در کارگاه اعطا شمممد. مراسمممم اختتامیه 

مسابقه در تاالر دانشکده علوم شیمی و نفت شهید 

بهشمممتی، با تالود آیاتی از قرآن کریم شمممروع و با بخش هایی مانند پخش 

دانشممجویی علوم شممیمی و نفت، عکس -کلیپ هایی از معرفی انجمن علمی

شرک سالی  سابقه و عکس های ار ت کنندگان، ادامه یافت. هایی از برگزاری م

در انتها با با اعالم نتایج برندگان مسممابقه، جوایز برندگان بصممورد یک چک 

تاری   مادین اهدا شمممد و در  خرداد این مبالغ به  30ن

 حساب برندگان واریز گشت.

 


